המלצות לסידור פנים מגירות לגראבוקס אמביה-ליין

עושים סדר בבלאגן
(ומפסיקים לחפש את הכלים "שנעלמו" במגירה)...
בלורן מעניקה לכם ייעוץ חינם בנושא אבזור וארגון פנים המגירה.
התקשרו עכשיו לתיאום פגישה עם מומחה מטעם בלורן ,באחד משישה סניפים בפריסה ארצית ,שידאג לסדר את מגירות המטבח
בעזרת מערכות לארגון פנים של חברת .blum
המערכות מאפשרות סדר ,ארגון וניצול שטח האחסון בתוך המגירה.
את האבזור ניתן להזמין ולאסוף ממרכזי המידע שלנו או לשלם עבור הובלה לביתכם.

טיפ :בא לכם להתחדש? בקשו להוסיף את כלי הבית של ארקוסטיל!

לרוכשים חבילת פרימיום ,מתנה  -שירות סידור עד הבית!!!
להזמנת השירות ,התקשרו לטלפון  1599-531-060ובחרו את השלוחה בהתאם לאזור מגוריכם.
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התאמנו עבורכם  3המלצות לאבזור וארגון פנים המגירה

המלצת אבזור
עבור  6מגירות

המלצת אבזור
עבור  7-6מגירות

המלצת אבזור
עבור  9-8מגירות

ההמלצות מורכבות ממערכות סידור אמביה-ליין (למגירות לגראבוקס).
חלוקה חכמה של פנים המגירות ,מאפשרת לנצל את שטח האחסון באופן אופטימלי ו"להרוויח" מקום אחסון נוסף
במטבח ,בחדר השינה ,בחדר הרחצה ,בחדר הארונות ועוד.
החלוקות ניתנות לשינוי ולהתאמה לפי מידת המגירה.
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המלצות אבזור

אמביה-ליין לסכו"ם ולכלי ששת

אמביה-ליין לבקבוקים ולקרשי חיתוך

אמביה-ליין לקופסאות אחסון

אמביה-ליין לתבלינים

כמות

מחיר

כמות

מחיר

כמות

מחיר

מוצר
אמביה-ליין לסכו"ם

1

₪878

2

₪1,755

2

₪1,755

אמביה-ליין לכלי ששת

1

₪387

2

₪775

2

₪775

מתקן לסכינים

0

1

₪208

אמביה-ליין לתבלינים

1

₪314

1

₪314

1

₪314

אמביה-ליין לסירים /לקופסאות אחסון

1

₪105

1

₪105

2

₪195

חלוקה לבקבוקים

1

₪387

1

₪387

1

₪387

אמביה-ליין לאחסון מזון ומצרכים

1

₪369

2

₪738

3

₪1,106

0

2,440
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₪

4,074

₪

4,740

₪

המחירים כוללים  17%מע"מ

אמביה-ליין לסירים ומחבתות

אמביה-ליין לאחסון מזון ומצרכים

המלצות להוספה
מוצר

מחיר

מתקן לניילון נצמד ולנייר כסף

₪507

מתקן לסכינים

₪208

מתקן לצלחות

₪300

פח+מכסה למגירה

₪313

המחירים כוללים  17%מע"מ
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משרד

פתרונות הזזה ואחסון לארונות ,דלתות במגוון עיצובים ,קלפות אוונטוס,
מנגנוני פתיחה לרהיטים ללא ידיות מקנה עיצוב נקי ,חיפויי קיר בשילוב
פארטי  -מערכת אחסון בתלייה ,תמונות ארט ועוד...

ארונות

סלון

פתרונות לארונות ולחדרי ארונות :מערכות הזזה ,דלתות במגוון עיצובים ושילובי חומרים,
מתקנים לתליית בגדים ולאחסון ,מתקנים נשלפים כגון קרש גיהוץ ועוד...

פתרונות הזזה ואחסון למזנונים ,דלתות במגוון עיצובים ושילובים,
קלפות אוונטוס ,מנגנוני פתיחה למגירות ללא ידיות מקנה עיצוב נקי

ספריית חומרים
אנו מכירים בצורך שלכם להיות מעודכנים!
בלורן בחרה להעניק מענה לצרכים האלה בדמות ספריית חומרים חדשנית וייחודית ,המהווה כלי עבודה ומקום מפגש לכם יחד
עם בעלי המקצוע שלכם  -יצרנים ,אדריכלים ומעצבים.
ספריית החומרים עשירה ומגוונת ,מעיין לונה פארק של חומרים ,טקסטורות וצבעים ,הממוקמת במרכז דן דיזיין סנטר בבני-ברק.
ספריית החומרים מנגישה את החומרים ואת היכולות הטכנולוגיות ומאפשרת לכם ,ליצור שפה אחידה במטבח/ברהיט.
הקשר של בלורן עם מיטב מותגי האיכות וספקי החומרים המובילים בעולם ,מאפשר לנו להביא באופן מיידי את החידושים האחרונים
המוצגים בתערוכות המובילות בעולם -
כך תוכלו להתעדכן בכל נקודת זמן במגמות העכשוויות החמות ביותר בעולם.
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ומה עם שאר
חלקי הבית?
מוצרי חברת בלורן והפתרונות החכמים
והעיצוביים שהחברה מספקת ,מתאימים
לכל חללי הבית כגון :חדרי אמבטיה ,סלון,
חדרי השינה ,ארונות קיר וחדרי ארונות,
וכן למשרד הביתי.
במקום אחד תוכלו למצוא את כל
פתרונות הפרזול והעיצוב לרהיטים
ולמטבחים ולקבל מראה ,TOTAL DESIGN
המאפשר לכם ליצור אחידות ומראה
עיצובי שלם בין כל רהיטי הבית.

אמבטיה

מגוון פתרונות :חיפויי קיר מזכוכית ,דלתות מראה עם צירי קריסטלו (דלת ללא קידוחים),
קלפת אוונטוס  HK-XSלארונות בעלי עומק מועט ,מגירות ועוד...

מגוון עשיר של פתרונות בשישה סניפים בפריסה ארצית
אנו מזמינים אתכם למרכזי המידע והתצוגה של בלורן ומתחייבים להעניק לכם שירות מקצועי ואדיב ,מוצרים חדשים ופתרונות חדשניים
לשביעות רצונכם המלאה.
במרכזי המידע מתקיימות הדרכות שוטפות בנושא תכנון המטבח והיכרות עם חומרי גמר עיצוביים.
תוכלו להתרשם מהמגוון הרחב בסניפים או באתר בלורן www.bluran.co.il
אנו מאמינים כי כל לקוח יכול למצוא בבלורן סל מוצרים איכותיים המתאימים לתקציבו.
לפירוט מרכזי מידע ותצוגה ראו כריכה אחורית.
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מהדורה18.147.1 :

AI147

מק"טAI147 :

 6מרכזי מידע ותצוגה בפריסה ארצית

1599-531-060

בית בלורן ,ראשל"צ
א.ת .מעוין שורק,
רח' המדע 2

ספרית חומרים
דן דיזיין סנטר ,בני-ברק:
קומת כניסה ,חנות 119
רח' לח"י 2

ראש פינה
א.ת .צ.ח.ר,
פארק תעשיות הגליל

צ'ק-פוסט ,חיפה
רח' מרקוני 18

ירושלים
א.ת .תלפיות,
רח' יד חרוצים 14

באר שבע
א.ת .עמק שרה,
רח' הפועלים 19

www.bluran.co.il
מרכזי המידע נועדו בשבילכם ,לקבלת מידע מקיף ומלא על פתרונות פרזול ועיצוב למטבחים ולרהיטים.
אתם מוזמנים למרכזי המידע של בלורן  -המקום בו תוכלו לראות ,לגעת ולהרגיש.
גישה לנכים בכל מרכזי המידע

